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 : المقدمة
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 39 هـ 0238/0239هـ  ـ 0232/0231: الخطة االستراتيجية لكلية الشريعة لألعوام الجامعية  خامسا

 39 مجال التعلم والتعليم: -4

: الهدف 
ً
 39 العامأوال

 : األهداف 
ً
 39 التفصيلية ثانيا

:  متطلبات 
ً
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 الصفحة المــــوضــــــــــــــــــــــــــوع

: إجراءات المتابعة وتقييم التقدم
ً
 62 خامسا

 63 مجال خدمة املجتمع -4

: الهدف 
ً
 63 العامأوال

 : األهداف التفصيلية 
ً
 63 ثانيا

:  متطلبات تحقيق األهداف
ً
 62 ثالثا

 : مؤشرات األداء
ً
 66 رابعا

: إجراءات المتابعة وتقييم التقدم
ً
 68 خامسا

 69 عداد الخطة فريق إ               
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 بين يدي الخطة: 

 

 وبعد:     الحمد لله وحده, والصالة والسالم على من ال نبي بعده   ,,,,  

 فإشــارة ىلــى  خــوي الكليــة اــي الطرنــامج التطــويري للتكهــل لالعتمــا  األلــا يشي, فقــد ةامــل لليــة الشــريعة ممثلــة اــي لج ــة التطــوير والجــو ة اــي

هـ(, ونتيجة لتكخر اإلجراءات اإل ارية إلةرار تلك الخطة, وانتهـاء 0232ـ 0233هـ ـ 0231ـ 0229استراتيجية لألعوام الجامعية )الكلية بإعدا  خطة 

معيـة مدة ت فيذها, فقد ةامل الكلية بإعا ة تشكيل لج ـة التطـوير والجـو ةت لتقـوم بإعـدا  الخطـة االسـتراتيجية لألعـوام الجامعيـة لألعـوام الجا

 هـ( حيث جرى تطوير الخطة السابقة, وىضافة مستجدات كثيرة اي جميع مجاالت الطرنامج. 0239ـ 0238هـ ـ 0231ـ 0232)

 

 نسأل الله أن يجعل فيها الخير والنفع للجميع.
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 7صفحة | 

 

 محفزات الخطة االستراتيجية وأهدافها: 

 محفزات الخطة االستراتيجية:    

  ارية, وتطويرها. تحديث برامج الكلية العلمية والتعليمية واإل 

  .تحفيز الطاةات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس 

  .تفعيل  ور الكلية اي الخدمة املجتمعية وت مية البيئة 

  .تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي املحلية والعالمية 

  .
ً
 وعالميا

ً
 تعزيز فرص التبا ي المعراي بين الطالب محليا

 بحث العلشي من أجل ب اء اةتصا  المعرفة. رفع المستوى األلا يشي وال 

  .تطوير ال ظم المتبعة من أجل توفير تق ية المعلومات 

  .تطوير الت ظيم اإل اري الداعم لتطوير اإلجراءات اإل ارية 

  .الت مية المالية المستدامة للكلية 

  .هيكلة ال ظم األلا يمية واإل ارية وربطها بتحقيق األهداف 
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 8صفحة | 

 

 الستراتيجي: أهداف التخطيط ا

  .للتميز والريا ة 
ً
 الحاجة ىلى نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي سعيا

  .متطلب أساس ي لاللتزام بإنجاز المهام 

  .جدولة األعماي والمهام لتحقيق سرعة اإلنجاز وجو ة األ اء 

  .توفير م ظومة عمل تعتمد على التخطيط 

 .تحليل الوضع القائم وتحديد اإلجراءات المستقبلية  

  .على التخطيط 
ً
 تحقيق م اخ ىيجابي للعملية التعليمية ةائما

  .ىبراز نقاط القوة والضعف اي الوضع الت ظيشي 

  .تحديد األولويات, وآلية التعامل مع األزمات 
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 9صفحة | 

 

  

 محاور  الخطة : 

 شملت الخطة االستراتيجية لكلية الشريعة ستة محاور, وذلك على النحو التالي:

: موجز الخطة.
ً
 أوال

:
ً
 المقدمة, وتحوي: نبذة عن الكلية ورؤية الكلية ورسالتها وأهدافها العامة. ثانيا

:
ً
 ملخص نتائج التقويم الذاتي األولي, وأولويات التحسين. ثالثا

:
ً
 تحليل البيئة الداخلية والخارجية, ويشمل جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات. رابعا

:
ً
 خطوات إعداد الخطة.  خامسا

: سادس
ً
 هـ . 4141/4141ـ  4141/4141الخطة االستراتيجية لكلية الشريعة لألعوام الجامعية  ا
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 01صفحة | 

 

 وتفصيل هذه املحاور على النحو التالي:

 : موجز الخطة: 
ً
 أوال

 تناولت الخطة االستراتيجية لكلية الشريعة العناصر التالية:

 المقدمة, وشملت ما يلي: (أ)

 .نبذة عن الكلية 

 .رؤية الكلية 

 الكلية. رسالة 

 .أهداف الكلية 

 ملخص نتائج التقويم الذاتي األولي وأولويات التحسين.  (ب)

حديــد تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة بدراســة العوامــل الداخليــة وتحديــد مــا تتضــمنه مــن نقــاي قــوة أو ضــعف, ودراســة البيئــة املحيطــة بالكليــة وت (ج)

 الفرص التي تتيحها واملخاطر التي تفرضها.

 ن التي قامت بإعداد الخطة وتحديد مسؤولياتها ومهامها.تشكيل اللجا (د)

عنى بها الكلية وتضمنت: )التعلم والتعليم  (ه)
ُ
خدمـة املجتمـع(,  –مصـادر الـتعلم  –البحث العلمي  –صياغة األهداف االستراتيجية بحسب املجاالت التي ت

 ابعة وتقييم التقدم لكل هدف.ووضع آليات لتحقيقها, ومتطلبات تحقيقها,  ومؤشرات لألداء, وإجراءات للمت
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 00صفحة | 

 

 

 

 : المقدمة :  وتتضمن ما يلي:
ً
 ثانيا

 نبذة عن الكلية: -4

 هـ.0373للية الشريعة: هي للية تابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعو  اإلسالمية, ومقرها مدي ة الرياض بالمملكة العربية السعو ية, تكسسل س ة  -

عنـــت بتــــدريس العلـــوم الشــــرعية اــــي مجـــاي التخصــــص -
ُ
, وتكهيــــل االلهـــا للفتــــوى, والقضــــاء, والتحقيـــق واال عــــاء العــــام, واملحامـــاة, واالستشــــارات الشــــرعية, وت

 وتدريس العلوم الشرعية. 

 أربعة أةسام علمية, وهي ةسم الفقه وةسم أصوي الفقه وةسم الثقافة اإلسالمية, وةسم األنظمة.  -
ً
 تضم الكلية حاليا
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 02صفحة | 

 

 سام العلمية: المقررات التي ترعاها األق -2

: قسم الفقه 
ً
 :أوال

 

 اسم المقرر  المستوى  الكلية

 ةضايا مالية معاصرة مرحلة الدكتوراه للية الشريعة

 فقه نوازي األسرة مرحلة الدكتوراه للية الشريعة

 فقه الحدو  والتعزيرات مرحلة الدكتوراه للية الشريعة

للية االةتصا  والعلوم 
 اإل ارية  

 المعامالت المالية المعاصرة همرحلة الدكتورا

 فقه المعامالت مرحلة الماجستير للية الشريعة

 فقه الج ايات مرحلة الماجستير للية الشريعة

 فقه القضاء مرحلة الماجستير للية الشريعة

 تاريخ التشريع مرحلة الماجستير للية الشريعة

للية االةتصا  والعلوم 
 اإل ارية  

 العقد نظرية مرحلة الماجستير
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 03صفحة | 

 

 اسم المقرر  المستوى  الكلية

للية االةتصا  والعلوم 
 اإل ارية  

 المعامالت المالية المعاصرة مرحلة الماجستير

 الفقه األوي  للية الشريعة

 الفقه الثاني للية الشريعة

 تاريخ الفقه الثاني للية الشريعة

 الفقه الثالث للية الشريعة

 الفقه الرابع للية الشريعة

 يالبحث العمل الرابع للية الشريعة

 الفقه الخامس للية الشريعة

 الفرائض الخامس للية الشريعة

 الفقه السا س للية الشريعة

 الفرائض السا س للية الشريعة

 البحث العملي السا س للية الشريعة

 الفقه السابع للية الشريعة
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 02صفحة | 

 

 اسم المقرر  المستوى  الكلية

 الفرائض السابع للية الشريعة

 الفقه الثامن للية الشريعة

 ائضالفر  الثامن للية الشريعة

 البحث العملي الثامن للية الشريعة

 الفقه األوي  للية أصوي الدين

 الفقه الثاني للية أصوي الدين

 الفقه الثالث للية أصوي الدين

 الفرائض الرابع للية أصوي الدين

 الفقه األوي ) عوة( للية الدعوة واإلعالم

 الفقه الرابع ) عوة( للية الدعوة واإلعالم

 الفقه الخامس ) عوة( اإلعالمللية الدعوة و 

 الفقه السابع ) عوة( للية الدعوة واإلعالم

 الفرائض السابع ) عوة( للية الدعوة واإلعالم

 الفرائض الثامن ) عوة( للية الدعوة واإلعالم
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 01صفحة | 

 

 اسم المقرر  المستوى  الكلية

 الفقه الرابع )ىعالم( للية الدعوة واإلعالم

 الفقه الخامس )ىعالم( للية الدعوة واإلعالم

 فقه العبا ات الثالث العربيةللية اللغة 

 فقه العبا ات الرابع للية اللغة العربية

 الفقه الرابع )رياضيات( للية العلوم

للية االةتصا  والعلوم 

 اإل ارية  

 عقو  المعاوضات المالية الثاني)اةتصا (

للية االةتصا  والعلوم 
 اإل ارية  

الخامس)اةتصا (+ 
 )ى ارة أعماي(

 +)تمويل(

 +مصرفية

 الشرلات اي االةتصا 

 

للية االةتصا  والعلوم 
 اإل ارية  

 الشرلات اي االةتصا  السا س)محاسبة(

 

للية االةتصا  والعلوم 
 اإل ارية  

 محاسبة الترلات الخامس)محاسبة(
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 06صفحة | 

 

 اسم المقرر  المستوى  الكلية

للية االةتصا  والعلوم 
 اإل ارية  

 عقو  التمويل الخامس

 الفقه الثاني للية اللغات والترجمة

 الفقه الثالث ت والترجمةللية اللغا

 الفقه الثالث والرابع معهد تعليم اللغة

الثاني )االجتماع  للية العلوم االجتماعية
والخدمة( +)التاريخ( 

 +)الجغرافيا(

 +)علم ال فس(

 الفقه

الخامس )االجتماع  للية العلوم االجتماعية
 والخدمة االجتماعية(

 الفقه

 اريخ(األوي)الت للية العلوم االجتماعية

 +)الجغرافيا(

 الفقه

 الفقه الثالث)علم ال فس( للية العلوم االجتماعية

للية علوم الحاسب 
 والمعلومات

 الفقه الثالث
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 07صفحة | 

 

 

 

: قسم أصول الفقه
ً
 :ثانيا

 اسم المقرر  المستوى  الكلية

 أصوي الفقه مرحلة الدكتوراه للية الشريعة

 

 الفروق مرحلة الدكتوراه للية الشريعة

 مقاصد الشريعة مرحلة الدكتوراه شريعةللية ال

 أصوي الفقه مرحلة الماجستير للية الشريعة

 القواعد الفقهية مرحلة الماجستير للية الشريعة

تخريج الفروع على  مرحلة الماجستير للية الشريعة
 األصوي 

 أصوي الفقه المستوى األوي/ الفقه المقارن  المعهد العالي للقضاء 

 أصوي الفقه المستوى الثاني/ الفقه المقارن  لقضاءالمعهد العالي ل

 أصوي الفقه المستوى الثالث/ الفقه المقارن  المعهد العالي للقضاء

 أصوي الفقه المستوى الرابع/ الفقه المقارن  المعهد العالي للقضاء
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 08صفحة | 

 

 اسم المقرر  المستوى  الكلية

المستوى األوي/ السياسة  المعهد العالي للقضاء
 الشرعية

 أصوي الفقه

المستوى الثاني/ السياسة  اءالمعهد العالي للقض
 الشرعية

 أصوي الفقه

المستوى الثالث/ السياسة  المعهد العالي للقضاء
 الشرعية

 أصوي الفقه

المستوى الرابع/ السياسة  المعهد العالي للقضاء
 الشرعية

 أصوي الفقه

 أصوي الفقه األوي  للية الشريعة

 أصوي الفقه الثاني للية الشريعة

 القواعد الفقهية انيالث للية الشريعة

 أصوي الفقه الثالث للية الشريعة

 أصوي الفقه الرابع للية الشريعة

 البحث العملي الرابع للية الشريعة

 القواعد الفقهية الرابع للية الشريعة
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 09صفحة | 

 

 اسم المقرر  المستوى  الكلية

 أصوي الفقه الخامس للية الشريعة

 أصوي الفقه السا س للية الشريعة

 البحث العملي السا س للية الشريعة

 أصوي الفقه السابع ية الشريعةلل

 أصوي الفقه الثامن للية الشريعة

 البحث العملي الثامن للية الشريعة

 أصوي الفقه السابع للية أصوي الدين

 أصوي الفقه الثامن للية أصوي الدين

 أصوي الفقه الثاني ) عوة( للية الدعوة واإلعالم

 شريعةمقاصد ال الثالث ) عوة( للية الدعوة واإلعالم

 مقاصد الشريعة الرابع ) عوة( للية الدعوة واإلعالم

 أصوي الفقه الرابع ) عوة( للية الدعوة واإلعالم

 القواعد الفقهية الخامس ) عوة( للية الدعوة واإلعالم

أصوي الفقه والقواعد  الثالث للية االةتصا  والعلوم اإل ارية  
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 21صفحة | 

 

 اسم المقرر  المستوى  الكلية

 الفقهية

 

 

: قسم الثقافة اإلسالمية
ً
 :ثالثا

 اسم المقرر  المستوى  الكلية

 الدراسات المستقبلية مرحلة الدكتوراه للية الشريعة

ال ظم االجتماعية اي  مرحلة الدكتوراه للية الشريعة
 العصر الحديث

االتجاهات الفكرية اي  مرحلة الدكتوراه للية الشريعة
 العصر الحديث

 م اهج الفكري الحديث مرحلة الدكتوراه للية الشريعة

 علم الثقافة مرحلة الماجستير للية الشريعة 

مدخل اي علم الثقافة  مرحلة الماجستير للية الشريعة 
 اإلسالمية

مدخل ىلى ال ظم  مرحلة الماجستير للية الشريعة 
 اإلسالمية



 المملكة العربية السعودية                

 وزارة التعليم      

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 كلية الشريعة بالرياض                 

 

 20صفحة | 

 

 اسم المقرر  المستوى  الكلية

 الثقافة اإلسالمية مرحلة الماجستير للية الشريعة 

 ) المثقف واملجتمع (

م اهج البحث العلشي  يرمرحلة الماجست للية الشريعة 
(0) 

مصا ر الثقافة  مرحلة الماجستير للية الشريعة 
 اإلسالمية

م اهج البحث العلشي  مرحلة الماجستير للية الشريعة 
(2) 

 (0ةضايا معاصرة ) مرحلة الماجستير للية الشريعة 

 م اهج الفكر القديم مرحلة الماجستير للية الشريعة 

 مدارس الفكر اي ماجستيرمرحلة ال للية الشريعة 

 الحضارة اإلسالمية

ال ظم االجتماعية اي  مرحلة الماجستير للية الشريعة 
اإلسالم والتطور 

 الحضاري 

 ( 2ةضايا معاصرة )  مرحلة الماجستير للية الشريعة 



 المملكة العربية السعودية                

 وزارة التعليم      

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 كلية الشريعة بالرياض                 

 

 22صفحة | 

 

 اسم المقرر  المستوى  الكلية

 القيم مرحلة الماجستير للية الشريعة 

م اهج الفكر اي  مرحلة الماجستير للية الشريعة 
 اإلسالمية الحضارة

 بحث مرحلة الماجستير للية الشريعة 

 ال ظم اإلسالمية المستوى األوي  للية الشريعة 

 م اهج البحث المستوى الثاني للية الشريعة 

 االستشراق والت صير المستوى الثالث للية الشريعة 

 البحث العلشي المستوى الرابع للية الشريعة 

 قومات الفكرم المستوى السا س للية الشريعة 

 البحث العلشي المستوى السا س للية الشريعة 

 البحث العلشي المستوى الثامن للية الشريعة 

 المستوى السا س للية العلوم االجتماعية 

 )مكتبات(

 الثقافة اإلسالمية

 الثقافة اإلسالمية األوي )علم ال فس( للية العلوم االجتماعية
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 23صفحة | 

 

 اسم المقرر  المستوى  الكلية

 الثقافة اإلسالمية )التاريخ(الثالث  للية العلوم االجتماعية

 الثقافة اإلسالمية الرابع )الجغرافيا( للية العلوم االجتماعية

 الثقافة اإلسالمية السا س )ىعالم( للية الدعوة واإلعالم 

 الثقافة اإلسالمية السابع للية اللغات والترجمة

 الثقافة اإلسالمية األوي  للية اللغة العربية 

 أخالةيات المه ة األوي  لوم اإل ارية  للية االةتصا  والع
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 22صفحة | 

 

 

 

 إحصائية بأعداد أعضاء هيئة التدريس

 هـ 4141-4141واملحاضرين والمعيدين واإلداريين في الكلية للعام الجامعي 

 إحصائية بأعضاء هيئة التدريس واملحاضرين والمعيدين: -4

 

 املحاضرون األساتذة القسم
المعيدو 

 ن
 املجموع

 089 62 23 82 الفقه

 018 31 28 21 أصوي الفقه

 12 00 21 23 الثقافة اإلسالمية

 310 001 90 011 املجموع
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 21صفحة | 

 

 :إحصائية باإلداريين  -2

 

 املجموع المستخدمون والعماي اإل اريون على وظائف مؤةتة اإل اريون على وظائف رسمية

38 - 2 12 

 

 

 إحصائية بطالب الدراسات العليا: -4

 

 المرحلة         

 القسم

 الموازي  الدكتوراه الماجستير

 دكتوراه ماجستير طالبات طالب طالبات طالب

 --- 24 11 11 11 401 الفقه

 --- --- 21 41 400 11 أصول الفقه

 1 211 21 21 410 21 الثقافة اإلسالمية
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 26صفحة | 

 

 

 إحصائية بطالب  مرحلة البكالوريوس: -1

 الطالبات الطالب المرحلة

 2102 1192 البكالوريوس
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 27صفحة | 

 

 

 الهيكل التنظيمي لكلية الشريعة بالرياض   

 

 
 

 س الكليةلمج

 عميد الكلية

وكيل الدراسات العليا والبحث  الشؤون التعليمية والجودة وكيل مدير الشؤون اإلدارية والمالية

 العلمي

 شؤون الطالبات وكيلة

 اإلرشاد األكاديمي شؤون الطالب

 

 إدارة ضمان الجودة

 

 وحدة اإلحصاء والبيانات

 

 الفقه قسم

 

 الثقافة اإلسالمية قسم

 

 قسم األنظمة

 

 قسم أصول الفقه
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 28صفحة | 

 

 

 رؤية الكلية: 

 أن تكون رائدة اي تعليم الشريعة, ومتميزة اي مجاي البحث العلشي وخدمة املجتمع. 

 رسالة الكلية:  

واإلفتـــاء والتعلـــيم واالستشـــارات  تكهيـــل متخصصـــين اـــي الشـــريعة يملكـــون ةـــدرات علميـــة شـــرعية, ومهـــارات بحثيـــة اـــي مجـــاي الشـــريعة, ومه يـــة اـــي القضـــاء  

 الشرعية.

 األهداف العامة : 

 تهدف الكلية إلى ما يلي:

:
ً
 تكهيل الطالب المتمك ين اي علوم الشريعة. أوال

:
ً
 تكهيل الباحثين الشرعيين. ثانيا

:
ً
 تلبية حاجة املجتمع اي التعليم واإلفتاء والقضاء والتوجيه. ثالثا
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 29صفحة | 

 

 

 قيم الكلية: 

:
ً
 واإلتقان. الجو ة أوال

:
ً
 األصالة والمعاصرة .  ثانيا

:
ً
 المبا رة واإلنتاجية. ثالثا

:
ً
 العدالة والمساواة. رابعا

:
ً
 الثقة واالحترام المتبا ي. خامسا

:
ً
 المه ية.  سادسا

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية                

 وزارة التعليم      

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 كلية الشريعة بالرياض                 

 

 31صفحة | 

 

 

 : ملخص نتائج التقويم الذاتي األولي وأولويات التحسين:
ً
 ثالثا

 الشريعة في التقويم الذاتي األولي :بيان ما تمايزت به األقسام العلمية في كلية 

 من خالل النظر في التقويم الذاتي لألقسام العلمية ظهر تمايزها في الدرجة المعطاة لكثير من عناصر المعايير, 

 وذلك على النحو التالي:

 المعيار األول: إدارة الجودة وتحسينها:

 ية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصوي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمية.متوسط األ اء اي األةسام العلم  إدارة عمليات ضمان الجودة: -0

 متوسط األ اء اي األةسام العلمية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصوي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمية.   استخدام المؤشرات ومقاييس المقارنة: -2

اء اـــــي األةســـــام العلميـــــة اـــــي الكليـــــة: ةســـــم الفقـــــه,  وةســـــم أصـــــوي الفقـــــه,  وةســـــم الثقافـــــة مقبـــــوي األ اء اـــــي متوســـــط األ  التحقــــق المســـــتقل مـــــن المعـــــايير: -3

 اإلسالمية.
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 30صفحة | 

 

م والتدريس:
ّ
 المعيار الثاني : جودة التعل

 ة.متوسط األ اء اي األةسام العلمية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصوي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمي حصيلة أو مخرجات تعلم الطالب : -0

2- : 
ً
 متوسط األ اء اي األةسام العلمية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصوي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمية. مساعدة الطالب علميا

 متوسط األ اء اي األةسام العلمية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصوي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمية. جودة التدريس : -3

 عالي الجو ة اي األ اء اي ةسم الفقه. متوسط األ اء اي ةسشي أصوي الفقه, والثقافة اإلسالمية.   ة التدريس:مساندة التحسين في جود -2

 متوسط األ اء اي األةسام العلمية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصوي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمية.  تطوير البرامج وعمليات المراجعة : -1

 ي طبق هذا الع صر من هذا المعيار على األةسام العلمية اي الكلية. ال النشاطات الميدانية : -6

 عالي األ اء اي ةسشي الفقه وأصوي الفقه. ومتوسط األ اء اي ةسم الثقافة اإلسالمية. ترتيب المشاركات مع مؤسسات أخرى : -7
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 32صفحة | 

 

 المعيار الثالث : موارد التعليم:

 مية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصوي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمية.: متوسط األ اء اي األةسام العل التخطيط والتقويم -0

 متوسط األ اء اي األةسام العلمية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصوي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمية. التنظيم : -2

 ي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمية.متوسط األ اء اي األةسام العلمية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصو  دعم المستخدمين : -3

 ضعيف األ اء اي األةسام العلمية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصوي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمية. المصادر واألبنية : -2
 

 المعيار الرابع : عمليات التعاقد مع الموظفين ومع أعضاء هيئة التدريس :

 مقبوي األ اء اي ةسم الفقه. عالي الجو ة اي األ اء اي ةسشي أصوي الفقه والثقافة اإلسالمية.:  السياسات العامة والعمليات اإلدارية -0

 : متوسط األ اء اي األةسام العلمية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصوي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمية. التوظيف والتعاقد -2

 مية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصوي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمية.متوسط األ اء اي األةسام العل الترقي الوظيفي والشخص ي: -3

عــالي الجــو ة اــي األ اء اــي األةســام العلميــة اــي الكليــة: ةســم الفقــه, وةســم أصــوي الفقــه, وةســم  اإلجــراءات التأديةيــة وتســوية الشــكاوي وحــل المنازعــات : -2

 الثقافة اإلسالمية.  
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 33صفحة | 

 

 م العالي :المعيار الخامس : أبحاث التعلي

 : متوسط األ اء اي ةسم الفقه والثقافة اإلسالمية. عالي الجو ة اي األ اء اي ةسم أصوي الفقه.  سياسة البحث العلمي -0

 : عالي الجو ة اي األ اء اي ةسشي الفقه وأصوي الفقه. ضعيف األ اء اي ةسم الثقافة اإلسالمية. مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطالب -2

 ضعيف األ اء األةسام العلمية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصوي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمية.  جاري لنتائج البحث العلمي :االستثمار الت -3

 ضعيف األ اء اي األةسام العلمية اي الكلية: ةسم الفقه,  وةسم أصوي الفقه,  وةسم الثقافة اإلسالمية. المرافق والتجهيزات : -2

 

 عالقات المؤسسة التعليمية مع املجتمع:المعيار السادس : 

 : عالي  األ اء اي ةسم الفقه. متوسط اي األ اء اي ةسشي أصوي الفقه والثقافة  اإلسالمية. التفاعل مع املجتمع
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 32صفحة | 

 

 توصيات حول الجوانب والقضايا التي يجب أن يكون لها أولوية في الخطة االستراتيجية للتحسين :

  للتعاون والمشاركة اي عمليات تحسين األ اء, لٌل اي مجاي تخصصه وعمله.توجيه لافة منسوبي المؤسسة 

 .وضع برامج فاعلة اي تحليل و راسة عمل المؤسسة, وتقديم الرأي حوي جوانب نشااها 

 .وضع برامج فعالة لمتابعة الخريجين, وةياس ةدراتهم, واالتصاي بكرباب العمل لمعرفة مدى م اسبة التكوين لأل اء 

 ألشخاص المؤهلين عن سالمة الطريقة التي تّم لها تفسير األ لة الخاصة بالجو ة.مشاورة ا 

 .تفعيل المؤشرات التي تزو  المؤسسة بالدليل الواضح على جو ة األ اء 

 .وضع نظام شامل لتقويم فعالية التدريس 

 ارها اي العمليات التعليمية.ىيجا  برامج تكفل لجميع أعضاء هيئة التدريس العلم بآخر التطورات والتق يات, واستثم 

 .ةيام المؤسسة بتوفير برامج توجيه وتدريب فّعالة, لصالح أعضاء هيئة التدريس 

 .
ً
 تحديد مدة زم ية لمراجعة الطرامج التعليمية, على أن تكون المدة م اسبة جدا

 .عقد الدورات اإلرشا ية للطالب لالستفا ة من المكتبة 

 تبة والموا  المتوفرة فيها, ومراجعة محتوياتها, ومدى تلبيتها الحتياجات أعضاء هيئة التدريس والطالب.ةيام المؤسسة بتقويم كفاءة المك 
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 توصيات حول األداء والجودة :

إن وكالــــة الجــــودة واالعتمــــاد األكــــاديمي فــــي كليــــة الشــــريعة رأت مــــن خــــالل ممارســــتها المباشــــرة للتقــــويم الــــذاتي, أن ثقافــــة الجــــودة والرغبــــة فــــي 

األداء مطلب لكل العاملين في الكلية, إال أن آلية التنفيذ يحول دونها بعض المعّوقات, لذا جاءت هذه التوصيات لتساعد على  إزالة  تحسين

 تلك المعّوقات.

 .
ً
 وجذابا

ً
 نشر ثقافة الجودة بين جميع العاملين في المؤسسة التعليمية, وأن يكون أسلوب النشر واضحا

  على كل المستويات.تشجيع اإلبداع واالبتكار 

 .إيجاد آلية مناسبة للتمييز بين الساعي للجودة والحريص على تطبيقها, وبين غيره 

 .إشاعة روح االعتراف باألخطاء والسلبيات, والسعي لتصحيحها, والحد من الوقوع فيها 

 .إيجاد آلية مناسبة لمشاركة جميع العاملين في المؤسسة في التقويم 

 عن الجودة وتحسين األداء.إعادة النظر في اللوائ 
ً
 ح واألنظمة والصالحيات, وتعديل ما يكون منها عائقا

 .توفير جميع الوسائل واألساليب التي تساعد على الجودة وحسن األداء 

 .إيجاد طريقة لضمان حسن أداء جميع الوحدات التي يؤثر ضعف األداء فيها على الجودة وحسن األداء في الكلية 

 ملية التقويم.إشراك الطالب في ع 

 .مشاركة المكتبة في قواعد المعلومات على الشبكة العنكبوتية, وتدريب العاملين على اإلفادة منها 

 .إيجاد أنظمة وبرامج لحفز أعضاء هيئة التدريس والعاملين, وإتاحة الفرصة لهم لالطالع على نقاي الضعف لديهم في تقارير األداء 
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  للبحث العلمي.االرتقاء بمستوى السياسات العامة 

 .االهتمام بتدريب الباحثين وتقديم الدعم للبحث العلمي, والتواصل مع المؤسسات العالمية في مجال البحث العلمي 

 .وضع قواعد للنشاي البحثي المشترك وتشجيعه 

 .وضع أنظمة وبرامج وآليات الستثمار البحث العلمي 

 .وضع أنظمة وبرامج ترفع مستوى التفاعل مع املجتمع 

 عناية بوضع استراتيجية للتعاون مع املجتمع وتطوير الجانب اإلعالمي في هذا املجال.ال 
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 : تحليل البيئة الداخلية والخارجية:
ً
 رابعا

 جوانب القوة: 

   .
ً
 وعالميا

ً
 وىةليميا

ً
 المكانة العريقة للكلية محليا

  د عد  كبير من خريجي الكلية م اصب عليا اي الدولة وتكثيرهم الكبير
ّ
 اي املجتمع. تقل

  .تمّيز أعضاء هيئة التدريس اي الكلية بخطراتهم العلمية والمه ية البارزة 

  .ةوة الم اهج الدراسية اي الكلية, وأصالتها 

  .سْبق الكلية اي برامج الدراسات العليا وغيرها 

  .تميز مخرجات الكلية اي مجاي البحث العلشي 

 ىسهام منسوبي الكلية اي برامج خدمة املجتمع . 

  .وجو  الجمعية الفقهية السعو ية اي الكلية 

  .وجو  كراس ي بحثية متميزة اي الكلية 
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 جوانب الضعف :

 .ضعف الطرامج التدريبية المقدمة ألعضاء هيئة التدريس 

  .ضعف الخطرة الميدانية التي يقدمها الطرنامج للطالب 

 .ضعف تجهيز األةسام العلمية بالوسائل الحديثة 

 اعات الدراسية بالوسائل الحديثة.ضعف  تجهيز الق 

 .ضعف تجهيز ةاعات االجتماعات بالوسائل الحديثة 

  .نقص الكوا ر اإل ارية اي األةسام العلمية واإل ارية اي الكلية 

  .ضعف الخطرات الميدانية التي تقدمها الكلية لطرامج الطالب 
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 الفرص : 

  .لذاته 
ً
 اإلةباي الكبير من ةبل الطالب على االلتحاق لكليات الشريعة, وذلك لكون تعلم علوم الشريعة مطلوبا

  .التوسع اي الطلب على مخرجات برامج الشريعة والخاصة اي القضاء واملحاماة والتحقيق واال عاء العام واالستشارات الشرعية 

 العربية السعو ية.  التطوير العام لل ظام القضائي اي المملكة 

  .االحتياج العالشي للمعامالت المالية اإلسالمية, وبخاصة بعد األزمة االةتصا ية العالمية 

 

 التهديدات :

 يشي, مما ى خاي عمليات ضمان وتحسين الجو ة على مؤسسات التعليم العالي, ومتابعة ومراةبة ذلك عن اريق الهيئة الوا ية للتقويم واالعتما  األلا 

 من الت افس المطلوب ايش
ً
 لجميع الطرامج نحو الرغبة اي ىحراز السبق اي عمليات االعتما  األلا يشي لتلك الطرامج, ويضفي نوعا

ً
 ي هذه المرحلة . كل تحديا

  .كثرة ال وازي والمستجدات وتسارعهات مما يستدعي االستمرارية اي تطوير برامج الشريعة 

 صنيف الطرامج األلا يمية. وجو  هيئات محلية و ولية مختصة بت 
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:
ً
 هـ4141ـ 4141هـ ـــ 4141ـ 4141الخطة االستراتيجية لكلية الشريعة بالرياض لألعوام الجامعية   خامسا

 : مجال التعلم والتعليم:4

: الهدف العام: 
ً
 أوال

 تأهيل الطالب المتمكنين في علوم الشريعة

: األهداف التفصيلية: 
ً
 ثانيا

 بة, ومهاراتهم في مجال التخصص.ـ تنمية قدرات الطل4

 تنمية قدرات هيئة التدريس, واستقطاب المتميزين منهم.  -2

 ـ تحسين جودة التدريس. 4

 ـ تحسين آليات تقييم الطلبة, وتناسبها مع مخرجات التعلم. 1

 ـ تناسب عدد أعضاء هيئة التدريس, مع عدد الطالب. 1

 بات العصر. ـ تطوير وسائل التدريس, وتحديثها وفق متطل6
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: متطلبات تحقيق األهداف : 
ً
 ثالثا

 الهدف م
 جهة الت فيذ

 )فريق العمل(
 ملحوظات آلية الت فيذ الموار  المطلوبة الوةل

تنميـــــة قـــــدرات الطلبـــــة, ومهـــــاراتهم فـــــي مجـــــال  0

 التخصص.

 األةسام العلمية

ى ارة الطرامج 

 المساندة

 مدة الخطة
  عم مالي

 رياي 011,111

 مج المساندة اي الطرنامج_تفعيل الطرا

_تقـــــديم  ورات تدريبــــــة مســــــاندة للطلبــــــة اــــــي مجــــــاي 

 التخصص.

 

تنميـــــة قـــــدرات هيئـــــة التـــــدريس, واســـــتقطاب  2

 األةسام العلمية  المتميزين منهم.

وحدة تطوير التعليم 

والتعلم التعاوني 

 والتدريب

 

 مدة الخطة
  عم مالي 

 رياي 111.111

نجـاز أبحــا هم تشـجيع أعضـاء هيئــة التـدريس علــى ى-

 العلمية.

 _تقييم األ اء التدريس ي لألعضاء.

ـــة  - ــ ــ ـــــاء هيئــ ــ ــــع أعضــ ــ ـــــد مــ ــ ــــي التعاةــ ــ ـــة اــ ــ ــ ـــاركة الكليــ ــ ــ مشـ

 التدريس المتميزين اي الداخل والخارج.

تقــــــديم  ورات ألعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس اــــــي ت ميــــــة -

 القدرات.
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 الهدف م
 جهة الت فيذ

 )فريق العمل(
 ملحوظات آلية الت فيذ الموار  المطلوبة الوةل

 تحسين جو ة التدريس 3

وحدة تطوير التعليم 

والتعلم التعاوني 

 والتدريب

 

 الخطةمدة 

تجهيــــــــــــز معامــــــــــــل تــــــــــــدريب  -

(6111.111  ) 

ةاعــــــــــــــــة لــــــــــــــــور  العمــــــــــــــــل  -

 ( رياي2111.111)

ــــي - ــ ــــلية اــ ــ ـــــع األصــ ــــى المراجـــ ــ ـــــا  علــ ـــن االعتمـــ ــ ـــــد مـــ التككــ

التعلـــــــــيم, وتطبيــــــــــق اســـــــــتراتيجيات التــــــــــدريس وفــــــــــق 

 تواصيف المقررات.

 التدريب على التعامل مع المصا ر العلمية.-

  التدريب على وسائل التعلم والتعليم الحديثة.-

ــــي - ــ ــ ـــب اـ ــ ــ ـــتخدام الحاســ ــ ــ ـــة الســ ــ ــ ـــــة التحتيــ ــ ـــــة البنيــ ــ تهيئــ

 التدريس.

تهيئــة البنيــة التحتيــة الســتخدام الطــالب للحاســب -

 أث اء الدراسة.

 توفير معامل شبكية مجهزة.-

 تهيئة البنية التحتية لور  العمل الطالبية .-
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 الهدف م
 جهة الت فيذ

 )فريق العمل(
 ملحوظات آلية الت فيذ الموار  المطلوبة الوةل

ـــــع  2 ــــ ها مــ ــ ـــة, وت اسـ ــ ـــــيم الطلبــ ـــــات تقيــ ـــين آليــ ــ تحســ

 مخرجات التعلم.
م وحدة تطوير التعلي

والتعلم التعاوني 

 والتدريب

 

 مدة الخطة
  عم مالي وفني

(111.111) 

ىةامـــــــــة نـــــــــدوات حـــــــــوي التعريـــــــــف بكســـــــــاليب تقـــــــــويم  -

 الطالب وأهمية تطويرها.

  ورات تدريبية اي أساليب التقويم.-

 توفير البنية التحتية ألساليب تقويم الطلبة.-

_ةيـــاس مخرجــــات الــــتعلم للطرنــــامج مــــن خــــالي آليــــات 

 ى ارة الطرنامج. معتمدة من

 

ت اســب عــد  أعضــاء هيئـــة التــدريس, مــع عـــد   1

 الطالب. 
 األةسام العلمية 

وحدة التخطيط 

االستراتيجي 

 والخطط الدراسية

وحدة تطوير التعليم 

والتعلم التعاوني 

 مدة الخطة

  عم مالي 

(111.111) 

  عم ى اري 

_السعي للوصوي لتحقيق الت اسب بين عد  أعضاء 

ة التــدريس وعــد  الطــالب بمــا يتوافــق مــع معــايير هيئــ

 ضمان الجو ة.

 المتميزين.  _استقطاب أعضاء هيئة التدريس

تقـــديم  ورات ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس اـــي التعامـــل -

 مع األعدا  الكبيرة.
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 الهدف م
 جهة الت فيذ

 )فريق العمل(
 ملحوظات آلية الت فيذ الموار  المطلوبة الوةل

  والتدريب

تطـــــــــوير وســـــــــائل التـــــــــدريس, وتحـــــــــديثها وفـــــــــق  6

 متطلبات العصر.

 األةسام العلمية

وحدة تطوير التعليم 

التعاوني  والتعلم

 والتدريب

 مدة الخطة
  عم مالي

 رياي 211,111

_عقــــــد الـــــــدورات التدريبيـــــــة لألعضـــــــاء فيمـــــــا يخـــــــص 

 وسائل التدريس الحديثة.

_تشــجيع األعضــاء علــى اســتخدام التق يــة اــي عمليــة 

 التدريس
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 : مؤشرات األداء :
ً
 رابعا

 المعايير األهداف التشغيلية م
ـ 0232

 هـ 0231

ـ 0231

 هـ 0236

ـ 0236

 هـ 0237

ـ 0237

 هـ 0238

ـ 0238

 هـ 0239

المقدمة عد  الدورات التدريبية  - ت مية ةدرات الطلبة ومهاراتهم اي مجاي التخصص. 0

 للطلبة.

ــــي  - ـــة اــ ـــن الطلبــ ـــاركين مــ ــــد  المشــ عـ

 الدورات التدريبية.

عـــد  الطـــرامج المســـاندة المقدمـــة  -

 للطلبة.
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 المعايير األهداف التشغيلية م
ـ 0232

 هـ 0231

ـ 0231

 هـ 0236

ـ 0236

 هـ 0237

ـ 0237

 هـ 0238

ـ 0238

 هـ 0239

ت ميــــــة ةــــــدرات هيئــــــة التــــــدريس, واســــــتقطاب المتميــــــزين  2

 .منهم

ــــى   - ـــلين علــ ــــاء الحاصـــ نســــــبة األعضــ

  رجة الدكتوراه .

 تقييم األ اء التدريس ي لألعضاء -

عـد  الـدورات التدريبيـة المقدمـة  -

 لألعضاء.

عـــــــــــد  المشـــــــــــاركين اـــــــــــي الـــــــــــدورات  -

 التدريبية.

عد  األعضاء المتعاةد معهـم مـن  -

امج المتميــــــــــزين مــــــــــن  اخــــــــــل الطرنــــــــــ

 وخارجه.
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ـ 0232

 هـ 0231

ـ 0231

 هـ 0236

ـ 0236

 هـ 0237

ـ 0237

 هـ 0238

ـ 0238

 هـ 0239

 عد  أجهزة العرض اي الطرنامج - تحسين جو ة التدريس. 3

نسبة األعضاء الذين يستخدمون  -

 أجهزة العرض.

 عد  ةاعات التدريب, والمعامل. -

ـــتراتيجيات  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق ىسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبة تطبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نسـ

ـــــيف التــــــــــــــــــــــــــدر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق تواصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يس وفـ

 .المقررات

 .نسبة نجاح الطالب اي المقررات -

 .رضا الطالب عن جو ة التدريس -

21 
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3.1 

ـــــات  2 ــــع مخرجـ ــــ ها مــ ـــة, وت اســ ــ ـــــات تقيــــــيم الطلبـ ـــين آليـ تحســـ

 التعلم.

 ال دوات والدورات التدريبية عد  -

عـــــــــــد  المشـــــــــــاركين اـــــــــــي الـــــــــــدورات  -

 التدريبية

نسبة تقييم الطـالب اـي لـل مخـرج  -

 من املخرجات المستهدفة
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 هـ 0231

ـ 0231

 هـ 0236

ـ 0236

 هـ 0237

ـ 0237

 هـ 0238

ـ 0238

 هـ 0239

ــــد   - ت اسب أعضاء هيئة التدريس مع عد  الطالب 1 ــ ــ ــ ــ ــــى عـ ــ ــ ــ ــ ــــاء ىلـ ــ ــ ــ ــ ــــد  األعضـ ــ ــ ــ ــ ـــــبة عـ ــ ــ ــ نســ

 .الطالب

ة اـــي التعامـــل عـــد  الـــدورات المقدمـــ -

 مع األعدا  الكبيرة

 عد  المشاركين من األعضاء. -

عــــد  األعضــــاء المتميــــزين الــــذين تــــم  -

 استقطالهم للكلية.
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 هـ 0239

 ريبيةعد  الدورات التد _ تطوير وسائل التدريس وتحسينها وفق متطلبات العصر 6

 عد  المشاركين اي الدورات _

نســبة أعضــاء هيئــة التــدريس الــذين  _

 .يستخدمون التق ية اي التدريس

ـــتخدام  _ ــ ــ ـــالب الســ ــ ــ ـــــيم الطــ ــ ـــــبة تقيــ ــ نســ

 .التق ية اي شرح الما ة العلمية 
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:  إجراءات المتابعة و 
ً
 تقييم التقدم : تكون كالتالي:خامسا

 تأسيس لجنة لتقويم األداء, تمارس عملها في نهاية كل عام دراس ي , وتعبئ استمارة القياس من الجهات المعنية. -0

 تصميم استمارة لقياس األداء لكل هدف, ووضعها في برنامج إلكتروني للقيام بعملية الفرز اآللي.  -2
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 . مجال البحث العلمي 2 

: الهد
ً
 :عامف الأوال

 تأهيل الباحثين الشرعيين 

 ثانًيا: األهداف التفصيلية: 

 ـ تطوير قدرات الطالب البحثية.4

 .تطوير األداء البحثي ألعضاء هيئة التدريس في البرنامج.2

4.
ً
 وإلكترونيا

ً
 ـ نشر البحوث الخاصة بمنسوبي الكلية ورقيا

 اء والباحثين.ـ وضع سياسات البحث العلمي في الكلية, وتوضيحها لألعض1

1.
ً
 ـ الشراكة في المشاريع البحثية بين الباحثين في الكلية أساتذة وطالبا

 ـ تحقيق التواصل مع مراكز البحوث والجهات العلمية ذات االهتمام المشترك, والدخول معها في مشاريع علمية مشتركة.6

 المشترك في مجال البحث العلمي.ـ االستفادة من خبرات الجامعات ومراكز البحث العلمي ذات االهتمام 1

 توفير المصادر الضرورية بالمكتبة المركزية, ومكتبة الكلية..1
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 ـ تزويد عمادة شؤون المكتبات بقائمة باإلصدارات الحديثة في مجال التخصص.1

 توفير قواعد البيانات والمعلومات البحثية للباحثين ومراكز البحوث. .40

 في مجال التخصص.توفير البرامج الحاسوبية . 44

 توفير االتصال بالشبكة العالمية )اإلنترنت( للباحثين داخل الكلية.. 42
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: متطلبات تحقيق األهداف: 
ً
 ثالثا

 الهدف  م
 جهة الت فيذ

 )فريق العمل(
 الوةل

الموار  

 المطلوبة
 ملحوظات آلية الت فيذ

وحدة تطوير التعليم  تطوير ةدرات الطالب البحثية. 0

تعاوني والتعلم ال

 والتدريب

 لج ة البحوث العلمية

 وحدة البحوث اي الكلية 

مدة 

 الخطة

  عم مالي

(111111) 

و علشي من  

األةسام 

 العلمية 

ىةامـــــة  ورات علميـــــة اـــــي كتابـــــة البحـــــوث  -

 الصفية للطالب.

ــــوث  - ــ ــ ــ ـــي البحـ ــ ــ ــ ــــلية اــ ــ ــ ــ ــــابقة فصـ ــ ــ ــ ـــــة مسـ ــ ــ ىةامــ

 العلمية.

 

تطـــــــــــوير األ اء البحئـــــــــــي ألعضـــــــــــاء هيئـــــــــــة التـــــــــــدريس اـــــــــــي  2

 جالطرنام

وحدة تطوير التعليم 

والتعلم التعاوني 

 والتدريب

 لج ة البحوث العلمية

 وحدة البحوث اي الكلية

 

مدة 

 الخطة

  عم مالي

(111111) 

و علشي من 

األةسام 

 العلمية 

عقـــــد نـــــدوات وحلقـــــات نقـــــا  حـــــوي تطـــــوير -

األ اء البحئــــــــــــــــي للبــــــــــــــــاحثين وأســــــــــــــــاليب رفــــــــــــــــع 

 الكفاءة البحثية لدى الطالب.

دريبيــة وفــق أســاليب البحــث ىةامـة  ورات ت -

 اي العلوم الشرعية. 

 تفعيل جائزة البحث العلشي اي الكلية.  -
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 الهدف  م
 جهة الت فيذ

 )فريق العمل(
 الوةل

الموار  

 المطلوبة
 ملحوظات آلية الت فيذ

3  
ً
نشر البحـوث العلميـة الخاصـة بمنسـوبي الكليـة ورةيـا

.
ً
 وىلكترونيا

 لج ة البحوث العلمية

 وحدة البحوث اي الكلية

مدة 

 الخطة

  عم مالي وفني

(1111.111) 

ء هيئــة ىعــدا  ةاعــدة بيانــات ببحــوث أعضــا -

 التدريس. 

تكـــوين لج ـــة خاصـــة بالنشـــر ممثلـــة مـــن لـــل -

ةســــــم علشــــــي, بالتعــــــاون مــــــع وحــــــدة البحــــــوث 

ـــة  ــ ــــوث العلميــ ــ ـــــائل والبحـ ـــــر الرســ ـــــة لنشــ بالكليــ

 لمنسوبي الكلية.

ـــة ونشـــــرها  - ــــائل القديمــ ـــة اباعـــــة الرسـ برمجــ

 وفق خطة زم ية محد ة. 

 

وضـــع سياســـات البحـــث العلشـــي اـــي الكليـــة, وتوضـــيحها  2

 والباحثينلألعضاء  

 لج ة البحوث العلمية

فصل  وحدة البحوث اي الكلية

  راس ي

 عم مالي  

(211111) 

                         

(211111) 

ىصدار كتيـب عـن سياسـات البحـث العلشـي  -

 اي الكلية.

حلقــــة نقــــا  حــــوي الموضــــوع لكــــل أعضــــاء  -

 هيئة التدريس اي الطرنامج.

 

 توجيـــــــــه أعضـــــــــاء هيئـــــــــة التـــــــــدريس إلشـــــــــرا   - مدة  لج ة البحوث العلميةن البــاحثين اــي الكليــة الشــراكة اــي المشــاريع البحثيــة بــي 1
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 الهدف  م
 جهة الت فيذ

 )فريق العمل(
 الوةل

الموار  

 المطلوبة
 ملحوظات آلية الت فيذ

.
ً
  الخطة وحدة البحوث اي الكلية أساتذة واالبا

 عم مالي  

(11111) 

 

الطــــــــــالب اــــــــــي البحــــــــــوث والمشــــــــــاريع البحثيــــــــــة 

 الممولة.

لقــــــاء علشــــــي لطــــــالب الدراســــــات العليــــــا عــــــن  -

 ة.البحوث الممولة والمشاريع البحثي

تحقيق التواصل مع مراكـز البحـوث والجهـات العلميـة  6

ذات االهتمـــــام المشـــــتر , والـــــدخوي معهـــــا اـــــي مشـــــاريع 

 علمية مشتركة.
 لج ة البحوث العلمية

 وحدة البحوث اي الكلية

مدة 

 الخطة
  عم ى اري 

تكليف لج ة بجمع المعلومات عن المراكز  -

ـــــدار  ـــتر  وىصــ ــ ـــــام المشــ ـــة ذات االهتمــ ــ البحثيــ

  ليل خاص.ذلك اي 

التواصــل مــع مراكـــز البحــوث ذات االهتمـــام -

 المشتر  وتبا ي المعلومات معها.

 

ـــث  7 ــ ــ ـــــز البحــ ــ ـــــات ومراكــ ــ ـــرات الجامعــ ــ ــ ــــن خطــ ــ ــ ـــتفا ة مـ ــ ــ االســ

ـــث  ــ ــ ـــاي البحــ ــ ــ ـــي مجــ ــ ــ ـــتر  اــ ــ ــ ـــــام المشــ ــ ـــي ذات االهتمــ ــ ــ العلشـ

 العلشي.

 لج ة البحوث العلمية

 وحدة البحوث اي الكلية

مدة 

 الخطة

 عم ى اري 

 وفني 

 ومالي

ترتيـــب اتفاةيـــة تعـــاون علشـــي وبحئـــي وتبـــا ي  -

ـــــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات ذات االهتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــع الجامعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرات مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خطـ

 المشتر .

 



 المملكة العربية السعودية                

 وزارة التعليم      

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 كلية الشريعة بالرياض                 

 

 11صفحة | 

 

 الهدف  م
 جهة الت فيذ

 )فريق العمل(
 الوةل

الموار  

 المطلوبة
 ملحوظات آلية الت فيذ

(111111)  . 

توفير المصا ر الضرورية بالمكتبة المركزية, ومكتبـة  8

 الكلية.
 األةسام العلمية

 عما ة شؤون المكتبات

مدة 

 الخطة

 عم مالي  -

وفني. 

(111.111) 

تزويــــــد مكتبــــــات األةســــــام العلميــــــة بالكتــــــب  -

 الضرورية للتخصص.

 توفير الدوريات العلمية المهمة. -

ـــم  - ــ ـــل ةســ ــ ــــي لــ ــ ـــة اـ ــ ــــل مكتبــ ــ ــــف لكـ ــ ــــوفير موظـ ــ تـ

 علشي.

 

تزويــــــد عمــــــا ة شــــــؤون المكتبــــــات بقائمــــــة اإلصــــــدارات  9

 الحديثة اي مجاي التخصص.
 األةسام العلمية

 لج ة البحث العلشي

مدة 

 الخطة
  عم علشي  -

ـــد - ـــم لتزويــ ـــل ةســ ــــي لــ ـــة اـ ـــة علميــ ــــكيل لج ــ تشـ

ـــــا ة ــ ــ ــ ــ ــ شــــــــــــــــؤون المكتبــــــــــــــــات باإلصــــــــــــــــدارات  عمـ

 الحديثة اي لل تخصص بصفة مستمرة.
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 الهدف  م
 جهة الت فيذ

 )فريق العمل(
 الوةل

الموار  

 المطلوبة
 ملحوظات آلية الت فيذ

تــوفير ةواعــد البيانــات والمعلومــات البحثيــة للبــاحثين  01

 ومراكز البحوث.

 األةسام العلمية 

 لج ة البحث العلشي

مدة 

 الخطة

 عم ى اري  -

 وفني

ـــــات  - ــ ــ ـــد البيانـ ــ ــ ــ ـــر ةواعـ ــ ــ ــ ـــــة لحصـ ــ ــ ــــكيل لج ـ ــ ــ تشــ

 والمعلومات البحثية.

ـــد رفـــــع توصـــــية با - ــــي ةواعــ ـــة اـ ـــترا  الجامعــ شــ

ـــــام  ــ ـــــات األةســ ــ ـــة بتخصصــ ــ ــ ـــــات المتعلقــ ــ البيانــ

 العلمية بالكلية.

توعيـــة البـــاحثين بكهميـــة مشـــاركتهم اـــي هـــذا  -

ـــق  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة تتعلـ ــ ــ ــ ــ ـــــدوة علميـ ــ ــ ــ ــ ـــالي نـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن خـ ــ ــ ــ ــ ـــــر مـ ــ ــ ــ ــ األمـ

 بالموضوع.

 

 األةسام العلمية  توفير الطرامج الحاسوبية اي مجاي التخصص. 00

وحدة تطوير التعليم 

والتعلم التعاوني 

 تدريبوال

 لج ة البحث العلشي

مدة 

 الخطة

 عم فني  -

ومالي 

(711.111) 

  راسة الطرامج المتوفرة , وتقييمها. -

ــــوله  - ـــه وأصـ ــــي الفقــ ــــوبية اـ ــــوفير بـــــرامج حاسـ تـ

والثقافة اإلسـالمية واألنظمـة وكتـب التخـريج 

 ونحوها.

تــــــدريب أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس, والطــــــالب  -
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 الهدف  م
 جهة الت فيذ

 )فريق العمل(
 الوةل

الموار  

 المطلوبة
 ملحوظات آلية الت فيذ

 على تلك الطرامج بصفة  ورية.

ير االتصاي بالشـبكة العالميـة )اإلنترنـل( للبـاحثين توف 02

  اخل الكلية.
وحدة تطوير التعليم 

والتعلم التعاوني 

 والتدريب

 عما ة تق ية المعلومات 

 

مدة 

 الخطة

 عم فني  -

ومالي 

(111.111) 

تــــوفير أربعــــة معامــــل للحاســــب ا لــــي مجهــــزة  -

 . 
ً
 لامال

ً
 تجهيزا

ـــ - ل اــــي تــــوفير أجهــــزة حاســــب متصــــلة باإلنترنـ

ســاحات الكليــة الم اســبة وىتاحــة اســتعمالها 

 للجميع.

تـــــــوفير  ورات تدريبيـــــــة لكيفيـــــــة االســـــــتفا ة  -

 من الشبكة العالمية اي العملية التعليمية 
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 : مؤشرات األداء :
ً
 رابعا

 المعايير الهدف  م
ـ 0232

 هـ 0231

ـ 0231

 هـ 0236

ـ 0236

 هـ 0237

ـ 0237

 هـ 0238

ـ 0238

 هـ 0239

 عد  الدورات العلمية - ر ةدرات الطالب البحثيةتطوي 0

 عد  الطلبة المشاركين اي الدورات -

عد  المشاركين اي المسابقة الفصلية من  -

 الطلبة

 نسبة تقييم الطالب اي البحوث الصفية -

نسبة تقييم الطالب لقدرتهم على البحث عن  -

 المعلومات

3 

011 

3 

71% 

71% 

1 

211 

2 

71% 

71% 

1 

211 

1 

71% 

71% 

6 

211 

1 

81% 

81% 

6 

311 

01 

81% 

81% 

2  
ً
تطــــــــوير األ اء البحئــــــــي ألعضــــــــاء هيئــــــــة التــــــــدريس تطبيقــــــــا

.
ً
 وتعليما

 عد  حلقات ال قا , والدورات التدريبية -

 عد  المشاركين اي ال دوات وحلقات ال قا . -

 عد  المشاركين اي جائزة البحث العلشي -

01 

21 

3 

01 

21 

3 

02 

21 

3 

01 

21 

3 

01 

11 

01 
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 المعايير الهدف  م
ـ 0232

 هـ 0231

ـ 0231

 هـ 0236

ـ 0236

 هـ 0237

ـ 0237

 هـ 0238

ـ 0238

 هـ 0239

3  
ً
نشــــر البحــــوث العلميــــة الخاصــــة بمنســــوبي الكليــــة ورةيــــا

 . 
ً
 وىلكترونيا

عـــد  البحـــوث العلميـــة المنشـــورة ألعضـــاء هيئـــة  -

 التدريس.

عـــد  الرســـائل العلميـــة المنشـــورة ألعضـــاء هيئـــة  -

 التدريس.

31 

 

01 

31 

 

01 

31 

 

21 

21 

 

21 

11 

 

31 

ـــيحها  2 ــ ـــة, وتوضـ ــــي الكليـــ ـــي اــ ــ ـــث العلشـ ــــات البحـــ ــــع سياســ وضــ

 عضاء  والباحثينلأل 

 ىصدار كتيب -

 عد  حلقات نقا  -

 عد  المشاركين حضورًيا-

0 

0 

1 

- 

0 

1 

- 

0 

1 

_ 

0 

1 

- 

0 

01 

للشــــراكة اــــي المشــــاريع البحثيــــة بــــين البــــاحثين اــــي الكليــــة  1

.
ً
 أساتذة  واالبا

ـــة  - ــ ــــوبي الكليـ ـــث لمنســ ـــه وحـــ توجيــــــه خطــــــاب توجيـــ

 فيما يتعلق بالشراكة.

 حفيزية على الشراكة.عد  اللقاءات العلمية الت-

عــــــد  المشــــــاريع البحثيــــــة بــــــين البــــــاحثين أســــــاتذة -

 واالًبا

0 

 

0 

1 

0 

 

0 

7 

0 

 

0 

8 

0 

 

0 

01 

0 

 

0 

01 
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 المعايير الهدف  م
ـ 0232

 هـ 0231

ـ 0231

 هـ 0236

ـ 0236

 هـ 0237

ـ 0237

 هـ 0238

ـ 0238

 هـ 0239

تحقيــــق التواصــــل مــــع مراكــــز البحــــوث والجهــــات العلميــــة  6

ذات االهتمــــــــام المشــــــــتر , والــــــــدخوي معهــــــــا اــــــــي مشــــــــاريع 

 علمية مشتركة.

ـــــات  ــــوث والجهـ ــــع مراكــــــز البحــ ــــل مــ ـــق التواصــ تحقيـــ

لميـــة ذات االهتمـــام المشـــتركة مـــن خـــالي عـــد  الع

الزيـــــــــــارات المتبا لـــــــــــة مـــــــــــع المراكـــــــــــز البحثيـــــــــــة, أو 

 المشاريع العلمية المشتركة, أو ىصدار  ليل.

3 

 وسائل

3  

 وسائل

2  

 وسائل

2 

 وسائل

1  

 وسائل

االســتفا ة مــن خطــرات الجامعــات ومراكــز البحــث العلشــي  7

 شي.ذات االهتمام المشتر  اي مجاي البحث العل

 عد  اتفاةيات التعاون العلشي وتبا ي الخطرات . -

 
0 0 2 2 2 

تــــوفير المصــــا ر الضــــرورية بالمكتبــــة المركزيــــة, ومكتبــــة  8

 الكلية.

 عد  المصا ر التي تم توفيرها. -

 عد  الدوريات العلمية التي تم توفيرها. -

 وجو  موظف اي لل مكتبة اي األةسام العلمية. -

11 

01 

0 

11 

1 

0 

11 

1 

0 

11 

1 

0 

11 

1 

0 

تزويــــــــــد عمــــــــــا ة شــــــــــؤون المكتبــــــــــات بقائمــــــــــة اإلصــــــــــدارات  9

 الحديثة اي مجاي التخصص.

عـــد  المصــــا ر والمراجــــع التـــي تــــم تزويــــد عمــــا ة  -

 شؤون المكتبات بمعلومات عنها.
011 011 011 011 011 

ـــاحثين  01 ـــة للبـــ ــــات البحثيـــ ـــد البيانــــــات والمعلومــ ــــوفير ةواعـــ تـ

 ومراكز البحوث.

ـــد رفـــــــــع الت - ــ ــ ــــي ةواعــ ــ ــ ـــة اـ ــ ــ ـــترا  الجامعــ ــ ــ ـــــية باشــ ــ وصــ

 البيانات.
0 - - - - 
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 المعايير الهدف  م
ـ 0232

 هـ 0231

ـ 0231

 هـ 0236

ـ 0236

 هـ 0237

ـ 0237

 هـ 0238

ـ 0238

 هـ 0239

 0 0 0 0 0 عد  ال دوات العلمية. -

ـــم  - توفير الطرامج الحاسوبية اي مجاي التخصص. 00 ـــي تــ ـــرامج الحاســـــوبية المتخصصــــة التـ عــــد  الطـ

 توفيرها.

 عد  الدورات التدريبية على تلك الطرامج. -

01 

1 

01 

2 

01 

3 

01 

2 

01 

2 

ـــاحثين تــــوفير اال 02 تصـــــاي بالشــــبكة العالميـــــة )اإلنترنــــل( للبــ

  اخل الكلية.

 وجو  معمل مجهز للحاسب ا لي اي الكلية. -

ــــي  - ــ ـــل اــ ــ ــــلة باإلنترنــ ــ ـــب المتصـ ــ ـــــزة الحاســـ ـــــد  أجهــ عــ

 مدخل الكلية والمتاحة للجميع.

2 

21 

 

2 

21 

 

2 

21 

 

2 

21 

 

2 

21 

 

 

 

 

 : إجراءات المتابعة وتقييم التقدم : تكون كالتال
ً
 ي:خامسا

 تأسيس لجنة لتقويم األداء, تمارس عملها في نهاية كل عام دراس ي , وتعبئ استمارة القياس من الجهات المعنية. -4

تصميم استمارة لقياس األداء لكل هدف, ووضعها في برنامج إلكتروني للقيام بعملية الفرز اآللي. -2
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 . مجال خدمة املجتمع: 4

: الهدف ال
ً
 : عامأوال

 في التعليم واإلفتاء والقضاء والتوجيه  تلبية حاجة املجتمع

 ثانيا: األهداف التفصيلية: 

 ـ سّد حاجة املجتمع في الوظائف المتعلقة بالتخصص. 4

 ـ نشر العلم الشرعي والتوعية بأهميته لدى فئات املجتمع. 2

 ـ تقديم االستشارات الشرعية والفكرية للجهات ذات الصلة. 4

 التثقيفية للجهات المستفيدة في مجال التخصص. ـ تقديم البرامج التعليمية و 1

 ـ تأهيل طائفة من طالب المنح الدراسية في مجال التخصص. 1

 سد حاجة املجتمع للفتوى والقضاء..6
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: متطلبات تحقيق األهداف:
ً
 ثالثا

 الهدف م
 جهة الت فيذ

 )فريق العمل(
 ملحوظات آلية الت فيذ الموار  المطلوبة الوةل

ـــــيط  جتمع اي الوظائف المتعلقة بالتخصص. سد حاجة امل 0 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة التخطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وحــ

ــــط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتراتيجي والخطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االســـ

 الدراسية. 

 وحدة خدمة املجتمع

 مدة الخطة

 عم  مالي 

(211.111) 

ىةامـــــة حلقـــــات نقـــــا  وور  عمـــــل  -

 متعلقة بتقويم مخرجات الكلية. 

المراجعــة الدوريــة لحاجــة املجتمــع  -

 وتوائمه مع الطرنامج. 

 

 والتوعية بكهميته لدى فئات املجتمع. نشر العلم الشرعي  2

 وحدة التوجيه واإلرشا  

 وحدة خدمة املجتمع
 مدة الخطة 

 

 

 عم  مالي 

(211.111 ) 

ىشــــرا  أعضــــاء هيئــــة التــــدريس اــــي  -

ـــــات  ــ ـــدى فئـ ــ ـــــرعي لـــ ــ ـــم الشـ ــ ـــر العلـــ ــ نشـــ

 املجتمع

ـــم  - ــ ــ ــ ـــر العلـ ــ ــ ــ ــــي نشـ ــ ــ ـــة اــ ــ ــ ــ ـــــرا  الطلبـ ــ ــ ىشـ

 الشرعي لدى فئات املجتمع.

 

ـــــات ذات تقـــــــــديم االستشـــــــــارات الشـــــــــرعية وال 3 ــ ـــة للجهــ ــ ــ فكريــ

 مدة الخطة وحدة خدمة املجتمع الصلة.
 عم مالي 

(111.111 ) 

تهيئــــــــــة مستشــــــــــارين شــــــــــرعيين مــــــــــن  -

  اخل الكلية.

التعريـــــف بالمستشـــــارين المـــــؤهلين  -

 والم تسبين للكلية. 
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 الهدف م
 جهة الت فيذ

 )فريق العمل(
 ملحوظات آلية الت فيذ الموار  المطلوبة الوةل

 

تقــديم الطــرامج التعليميــة والتثقيفيــة للجهــات المســتفيدة  2

وحدة تطوير التعليم  اي مجاي التخصص.

 لم التعاوني والتدريبوالتع
 مدة الخطة

تجهيز معمل تدريب  -

(111.111  ) 

معمــــــــــل ور  عمــــــــــل  -

(111.111) 

 ىةامة  ورات تدريبية.  -

 ىةامة  بلومات متخصصة. -

 

تكهيـــــــــل اائفـــــــــة مـــــــــن اـــــــــالب المـــــــــ   الدراســـــــــية اـــــــــي مجـــــــــاي  1

 التخصص

ـــــيم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوير التعلـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة تطــ ــ ــ ــ ــ ــ وحـ

 والتعلم التعاوني والتدريب
 مدة الخطة

 عم مالي 

(111.111 ) 

 ىةامة  ورات علمية متخصصة. -

 ىةامة  ورات تدريبية متخصصة. -

 

 سد حاجة املجتمع للفتوى والقضاء 6

 رياي 311,111 مدة الخطة وحدة خدمة املجتمع

تشــجيع أعضــاء هيئــة التــدريس علــى  -

ـــة  ـــرامج ذات العالةـ ـــاركة اــــي الطـ المشـ

 باإلفتاء والقضاء.

تشــجيع أعضــاء هيئــة التــدريس علــى  -

عات البحثيـة ذات الع اية بالموضو 

 العالةة باإلفتاء والقضاء.
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: مؤشرات األداء: 
ً
 رابعا

 المعايير الهدف م
ـ 0232

 هـ 0231

ـ 0231

 هـ 0236

ـ 0236

 هـ 0237

ـ 0237

 هـ 0238

ـ 0238

 هـ 0239

ـــاركين  - سد حاجة املجتمع اي الوظائف المتعلقة بالتخصص. 0 ــ ــ ــــد  المشــ ــ مـــــــــن أعضـــــــــاء هيئـــــــــة عــ

لقـــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــدريس اـــــــــــــــــــــــــي الوظـــــــــــــــــــــــــائف المتع

 .بالتخصص

 مراجعة الخطة الدراسية  -

21 

 

 

0 

31 

 

 

0 

31 

 

 

0 

21 

 

 

0 

11 

 

 

0 

ـــــات  2 ــ ــ ـــدى فئـ ــ ــ ــ ـــه لـ ــ ــ ــ ـــة بكهميتـ ــ ــ ــ ـــــرعي والتوعيـ ــ ــ ـــم الشـ ــ ــ ــ ـــر العلـ ــ ــ ــ نشـ

 املجتمع.

عـــــد  مشـــــارلات أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس اـــــي  -

 خدمة املجتمع بنشر العلم الشرعي.

نســــــبة مشــــــاركة أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس اــــــي  -

 أنشطة الطالب املجتمعية.

نشـــــطة التـــــي شـــــار  فيهـــــا الطلبـــــة اـــــي عـــــد  األ -

 خدمة املجتمع.

11 

 

31% 

 

3 

71 

 

31% 

 

3 

81 

 

21% 

 

3 

011 

 

11% 

 

3 

011 

 

71% 

 

3 
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 المعايير الهدف م
ـ 0232

 هـ 0231

ـ 0231

 هـ 0236

ـ 0236

 هـ 0237

ـ 0237

 هـ 0238

ـ 0238

 هـ 0239

تقــــــــديم االستشــــــــارات الشـــــــــرعية والفكريــــــــة للجهـــــــــات ذات  3

 الصلة.

 عد  الجهات المستفيدة -

 عد  المستشارين المشاركين -

1 

01 

6 

01 

7 

01 

7 

01 

7 

21 

التثقيفيـة للجهـات المســتفيدة تقـديم الطـرامج التعليميـة و  2

 اي مجاي التخصص.

ــــد  ا ــ ــ ـــة لطــــــــــعــ ــ ــ ــ ـــة والتثقيفيـ ــ ــ ــ رامج التعليميـ

ـــــاي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن مجــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتفيدة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات المســ ــ ــ ــ ــ ــ للجهــ

 التخصص.

7 8 01 00 01 

تكهيــــــــل اائفـــــــــة مـــــــــن اـــــــــالب المــــــــ   الدراســـــــــية اـــــــــي مجـــــــــاي  1

 التخصص

 عد  الطالب المؤهلين -

عد  الدورات التدريبية الخاصة  -

 لهم

21 

3 

31 

2 

21 

1 

11 

1 

61 

7 

عد  مشارلات أعضاء هيئة  - سد حاجة املجتمع للفتوى والقضاء 6

التدريس اي مجاي اإلفتاء 

 والقضاء.

عد  اإلسهامات البحثية,  -

والرسائل العلمية اي اإلفتاء 

 والقضاء

31 

 

08 

31 

 

21 

31 

 

21 

21 

 

21 

11 

 

31 

 



 المملكة العربية السعودية                

 وزارة التعليم      

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 كلية الشريعة بالرياض                 

 

 67صفحة | 

 

 

: إجراءات المتابعة وتقييم التقدم : تكون كالتالي:
ً
 خامسا

 األداء, تمارس عملها في نهاية كل فصل دراس ي , وتعبئ استمارة القياس من الجهات المعنية. تأسيس لجنة لتقويم -4

 تصميم استمارة لقياس األداء لكل هدف, ووضعها في برنامج إلكتروني للقيام بعملية الفرز اآللي. -2
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 فريق إعداد الخطة 

 عميد كلية الشريعة   ـ د. صالح بن أحمد الوشيل 4

 وكيل كلية الشريعة للجودة والتطوير حمد الرزين ـ د. أحمد بن م2

, وعضو اللجنة العليا للجودة في الكلية  ـ د. عايض بن عبدالله الشهراني 4
ً
 وكيل كلية الشريعة للجودة والتطوير سابقا

 رئيس قسم الثقافة اإلسالمية, وعضو اللجنة العليا للجودة في الكلية ـ أ.د. ناصر بن إبراهيم التويم 1

 عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة اإلسالمية, وعضو اللجنة العليا للجودة في الكلية ـ د. عبدالله بن حمد العويس ي 1

 عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة اإلسالمية, وعضو اللجنة العليا للجودة في الكلية ـ د. أحمد بن عبدالفتاح البري 6

 يئة التدريس في قسم أصول الفقه, وعضو اللجنة العليا للجودة في الكليةعضو ه ـ د. وليد بن إبراهيم العجاجي 1

 عضو هيئة التدريس في قسم أصول الفقه, وعضو اللجنة العليا للجودة في الكلية ـ د. يحيى بن حسين الظلمي 1

 في الكلية عضو هيئة التدريس في قسم الفقه, وعضو اللجنة العليا للجودة ـ د. خالد بن عبدالعزيز المهنا 1

 عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة اإلسالمية, وعضو اللجنة العليا للجودة في الكلية ـ عبدالحميد بن عبدالله المشعل 40

 عضو هيئة التدريس في قسم الفقه, وعضو اللجنة العليا للجودة في الكلية ـ أحمد بن عبدالرحمن الجفالي 44

 و هيئة التدريس في قسم الفقه, وعضو اللجنة العليا للجودة في الكلية, وأمين اللجنةعض ـ عمر بن عبدالعزيز الغديان 42
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 عضو هيئة التدريس في قسم الفقه, وعضو اللجنة العليا للجودة في الكلية _ أ.د.فاطمة بنت محمد آل جار الله44

 جنة العليا للجودة في الكليةعضو هيئة التدريس في قسم الفقه, وعضو الل _ د.أسماء بنت عبد الرحمن الرشيد41

 عضو هيئة التدريس في قسم أصول الفقه الفقه, وعضو اللجنة العليا للجودة في الكلية _ سارة بنت محمد الهويمل41

 عضو هيئة التدريس في قسم الثقافة اإلسالمية, وعضو اللجنة العليا للجودة في الكلية _ انتصار بنت فيحان العتيبي46
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